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5 April – 11:00 - 12:30

Workshop
1

215

Observing in the interests of the child's
well-being, to better understand them
and provide guidance in their day-today experiences and/or when they
encounter difficulties

Workshop
2

216

Observing to support the parents

Daniela PichlerBogner

Workshop
3

218

Observing to create a suitable
environment

Szőke Andrea

Workshop
4

221

Observing to learn and improve

Katharina Becker

Heike Gräf

Dr. Ane Gurrutxaga Goti
Prof. Nora Silvia Luna
Cuando la observación
Historia de un encuentro
tiene el valor de una
radiografía
Wenn sich die
Die Geschichte einer
Beobachtung mit einer
Begegnung
Röntgenaufnahme messen
lässt
Amikor a megfigyelés felér
Egy találkozás története
egy röntgenvizsgálattal
Astrid Gilles-Bacciu & Reinhild Heuer
Beobachtung braucht Verständigung.
Erfahrungen in Eltern-Kind- Kursen der Familienbildung
Ein Beitrag zur pädagogischen Methodenreflexion
Expériences dans les groupes parents-enfants d'éducation
familiale. Une contribution à la réflexion sur la méthode
pédagogique.
Tapasztalatok a szülő-gyermek tanfolyamokon a családi
oktatásban. Hozzájárulás a pedagógiai módszerrel
kapcsolatos gondolkodáshoz
Patricia Lima Zahn, Laura Lazzarin
UNFOLDING – About the work of Ute Strub
UNFOLDING - Über die Arbeit von Ute Strub
UNFOLDING - Ute Strub munkájáról
Maria Helena Pelizon
La observación como
Amélie Suchy & Dr. Anna
instrumento esencial en el
Czimmek
proceso de formación del
Beobachtung in der
profesor (a) de niños (as)
Praxisbegleitung im Rahmen
de 0 a 3 años en el
der Pikler® Ausbildung
enfoque pikleriano: un
relato

ESP - DE - HU

DE - FR - HU

DE - EN - HU

DE - ESP - HU

Die Beobachtung als
wesentliches Instrument
in der Ausbildung von
Pikler-Pädagogen für
Kinder von 0 bis 3 Jahren:
ein Bericht
A megfigyelés mint
Megfigyelés a gyakorlatalepvető eszköz a 0-3 éves
kísérésben a német nyelvű
kisgyerekekkel foglalkozó
Pikler® képzés keretében
pikleri gondozók
képzésében
Daniela Hantsch
Essen mit kleinen Kindern
Sylvie Mugnier
: Wie sich meine Arbeit als
L’observation du repas pour
Tagesmutter durch die
soutenir l’attention à l’enfant
Ausbildung zur PiklerPädagogin verändert hat
Manger avec de jeunes
enfants: Comment ma
Beobachtung der Mahlzeit zur
formation a l'approche
Unterstützung der
Pikler a-t-il changé mon
Aufmerksamkeit für das Kind
travail d'assistante
maternelle
Étkezés kisgyerekkel:
Az étkezés megfigyelése – a
hogyan változtatta meg
gyermekre irányuló figyelem
otthoni
támogatása
kisgyermekgondozói
munkámat a Pikler-képzés
Dokumentarfilm anlaesslich des 40. geburtstages einer
kindertagesstaette in Belgien, die durch Pikler inspiriert ist.
Film documentaire réalisé à l'occasion du 40ème
anniversaire d'une crèche d'inspiration piklérienne en
Belgique
Dokumentumfilm egy belgiumi pikleri bőlcsöde 40.
évfordulója alkalmából
Observación en el
acompañamiento de la
práctica, como parte del
entrenamiento de Pikler
Verband

Workshop
5

Workshop
6

223

Observing to achieve consistency in
practices

Martine Boden

323

Documentary produced upon the 40.
anniversary of a Belgian nursery
inspired by Pikler

Sandra Sciama

FR - DE - HU

DE-FR-HU

5 April – 16:45 - 18:15

Workshop
7

215

Observing to provide guidance and
support

Dr. Roberta Simas

Workshop
8

218

Observing to learn the professional
practice

Annelyse Spack

Workshop
9

216

Observing in the interests of the child's
well-being, to better understand them
and provide guidance in their day-today experiences and/or when they
encounter difficulties

Dr. Borbély
Sjoukje

Workshop
10

221

Observing to learn and improve

Paola Biancardi

Dr. Hámori Eszter, Rajnik Mária
A résztvevő csecsemő-megfigyelés speciális helyzetei: a
videótechnika a kapcsolati folyamatok megértésében.
Les situations particulières de l’observation participante de
nourrissons: la vidéo-technique dans la compréhension des
processus relationnels.
Special situations of participating infant observation: video
technology in understanding relational processes.
Amélie Suchy
Dr. Emanuela Cocever
Eine neue Sicht auf Musik in
L’approche Pikler dans
der Krippe, oder:
différentes crèches en
Musikmachen ist
Europe: un Guide pour
mehr als Singen mit dem
l’observation
Erwachsenen
Une nouvelle perspective pour
Der Pikler-Ansatz in
la musique dans la crѐche, ou:
verschiedenen Krippen in
Faire de la musique est
Europa: Ein Leitfaden für
plus que de chanter avec
die Beobachtung
l'adulte
Zene a bölcsődében új
A pikleri megközelítés a
perspektívából, avagy: zenélni
különböző európai
több, mint együtt énekelni a
bölcsődékben: útmutató a
felnőttel
megfigyeléshez
Elsa Chahin & Dr. Peter L. Mangione
The Gift of Play: Recognizing and Respecting the Infant's
Amazing Possibilities
Das Geschenk des Spiels: Die erstaunlichen Möglichkeiten
des Kindes erkennen und respektieren
A játék ajándéka: a csecsemő csodálatos lehetőségeinek
felimerése és tiszteletben tartása
Rocío Galindo, Elisabet
Tapias, Dr. PhD Teresa Godall Chantal Pontbriand & Eve
-Primeros cambios en un
Raymond
nuevo cambio de pañales.

HU - FR – EN

DE - FR – HU

EN - DE – HU

ESP - FR - HU

Tres relatos: cómo reaprender
a pesar de la experiencia

Workshop
11

Workshop
12

223

Observing to achieve consistency in
practices

Claudette PitreRobin

323

Documentary produced upon the 40.
anniversary of a Belgian nursery
inspired by Pikler

Laura Van
Vlasselaer

Rencontre d’immersion
d’éducatrices à l’approche
Piklérienne au Québec

Premiers changements dans
Reunión de inmersión de
un nouveau change de couche.
educadores con el
Trois histoires: comment
enfoque de Pikler en
réapprendre malgré
Quebec
l'expérience
Az első változások a
Québec-i pikleri
pelenkacsere új módjánál.
szemléletűHárom történet: hogyan lehet
kisgyereknevelők
újra tanulni valamit a
találkozója, ismereteik
tapasztalatok ellenére?
elmélyítése céljából
Prof. Dr. Maria del Rosario Rivero Perez
Una propuesta de atención temprana en diálogos con los
pueblos originarios
Une proposition d'intervention précoce en dialogue avec les
peuples autochtones
A korai intervenció egy tapasztalata az őslakos népekkel
folytatott dialógusban
Documentary produced upon the 40. anniversary of a
Belgian nursery inspired by Pikler.

ESP - FR - HU

ENG

6 April – 10:30 - 12:00

Workshop
13

215

Observing to provide guidance and
support

Miriam Rasse

Annelyse Spack
Apprendre à observer : de la
position de l’observateur à
l’objet d’observation
Learn to observe: from the
observer's position to the
object of observation
Tanuljuk a megfigyelést: a
megfigyelő pozíciójától a
megfigyelés tárgyáig

Dr. Enid Elliot
Using narrations to
provoke thinking
Utiliser des narrations
pour provoquer la
réflexion
Az elbeszélések használata
a gondolkodás
elősegítésére

FR - EN – HU

Workshop
14

216

Observing in the interests of the child's
well-being, to better understand them
and provide guidance in their day-today experiences and/or when they
encounter difficulties

Workshop
15

218

Observing to learn and improve

Christine Rainer

Workshop
16

221

Observing to create a suitable
environment

Sandra Sciama

Anne Frichet

Prof. Dr. Silvia Néli Falcao
Barbosa
Paulette Jaquet Travaglini
En el trabajo cotidiano
En attendant le repas,
con los bebés en la
comment les enfants vivent ce guardería: el desafío de la
moment
deconstrucción de
movimientos impuestos
por el adulto
Dans le travail quotidien
avec les bébés dans la
Esperando la comida, ¿cómo
crèche: le défi de la deviven los niños estos
construction des
momentos?
mouvements imposés par
l'adulte
Mindennapi bölcsődei
munka a csecsemőkkel: a
Az étkezésre várva : hogyan
felnőtt által kiváltott
élik meg a gyermekek ezt a
mozgások
időt ?
dekonstrukciójának
kihívása
La place de l’observation dans les formations à l’Association
Pikler France et aux CEMEA (Centres d’entraînement aux
méthodes d’Education active)
Der Platz der Beobachtung in den Trainingskursen der
Association Pikler France und CEMEA (Trainingszentren für
aktive Ausbildungsmethoden)
A megfigyelés helye a képzésben - A franciaországi Pikler
Társaság és a CEMEA (Aktív Oktatási Módszerek Képzési
Központja) közös előadása
Sara Jimenez
Raymonde Caffari
Observación del desarrollo del
representing Agnès
juego libre del niño de 0-1
Rakoczy
años siguendo el modelo
Des objets pour bouger et
Pikler-Lóczy
manipuler

FR - ESP - HU

FR - DE - HU

ESP - FR - HU

Observation du
développement du jeu libre de
l'enfant de 0-1 ans selon le
modèle Pikler-Lóczy
A 0-1 éves gyermek szabad
játékfejlődésének
megfigyelése a Pikler-Lóczy
modell szerint
Dr. Eduardo Rodrigez Huete
Observar para crear un
entorno adecuado: El cambio
desde dentro

Workshop
17

Workshop
18

Workshop
19

Objetos para mover y
manipular

Tárgyak a mozgáshoz és a
manipulációhoz

223

Observing to learn and improve

Libertiny Zsuzsa

Dr. PhD Katherine Bussey
Supporting educators in
the Australian childcare
context
Apoyando a las
Observing in order to create an
educadoras en el contexto
adequate environment:
de la escuela infantil en
Change from within
Australia
A megfelelő környezet
A gondozók támogatása az
kialakítására irányuló
ausztrál
megfigyelés : a belülről induló
gyermekgondozási
változás
környezetben

323

Documentary produced upon the 40.
anniversary of a Belgian nursery
inspired by Pikler

Benoit Simon

Documentario realizado con el motivo del 40 aniversario de
una guardería belga, inspirada por Pikler.

215

Observing to create a suitable
environment

6 April – 16:45 - 18:15
Dr. Goizane Atxaga & Bakarne
Reguillaga
La observación en relación a la
France Bertrand
organización de la sala:
Observation pour la sieste
Propuesta que la educadora
à l’extérieur : Les 4 saisons
ofrece en el espacio en
en pouponnière
Jean-Marie Caby
beneficio de la autorregulación
del niñ@
Observación para la siesta
L'observation par rapport à
afuera: Las 4 estaciones
l'organisation de la salle:
en orfanato

EN – ESP – HU

ESP

ESP - FR - HU

Workshop
20

Workshop
21

216

Observing to support the parents

Astrid GillesBacciu

218

Observing in the interests of the child's
well-being, to better understand them
and provide guidance in their day-today experiences and/or when they
encounter difficulties

Dr. Majoros Mária

Proposition offerte par le
professionnel dans l'espace
pour promouvoir
l'autorégulation de l'enfant
A helyiség berendezésének
megfigyelése:
Délutáni alvás a szabad
mit nyújthat a kisgyereknevelő
levegőn : 4 évszak a
a térszervezés által a gyermek
csecsemőotthonban
önszabályozásának
elősegítésére?
Zsuzsa Libertiny & Judit
Véronique Sztark,
Hafner - A szülőkkel
Jocelyne Roux-Levrat,
megosztott megfigyelések
Agota Seguin-Peter
szerepe a bölcsődében // Le
Paroles d’accueillants,
role de observation partagé
Paroles de parents
avec les parents dans la crêche
Le rôle des observations
Mit mondanak a
partagées avec les parents
gondozók, és mit a szülők?
dans la crѐche
Die Rolle der mit den Eltern
Was sagen die
geteilten Beobachtungen in
BetreuerInnen, was sagen
der Krippe
die Eltern?
Oleg Palmov - Observation of
children's initiative as a focus
Szőke Andrea – Hogyan
of training and supervising
segíti a megfigyelés a
caregivers in reformed
kisgyerek és a gondozónő
orphanages in Russia: practice
kapcsolatát?
and evaluation
Observación de la iniciativa de
los niños como un foco del
How observation helps the
entrenamiento y supervisión
relationship between
de educadores en orfanatos
young child and his
reformados en Rusia: práctica
caregiver?
y evaluación

HU - FR – DE

ESP - EN – HU

A gyermekek
kezdeményezésének
megfigyelése, mint a gondozók
képzésének és ellenőrzésének
fókusza az oroszországi
reform- árvaházakban:
gyakorlat és értékelés
Brigitte Huisinga & Christiane
Pfitzenmaier - Wie sich die
Augen der Betreuerinnen
öffnen: Die Bedeutung
der Beobachtung in der
Begleitung von Krippen

Workshop
22

221

Observing to provide guidance and
support

Anna Breckner

Cómo se abren los ojos de los
cuidadores: el significado de la
observación en el
acompañamiento del trabajo
de las escuelas

Hogyan nyílik ki a gondozók
szeme: a megfigyelés
jelentősége a bölcsődék
munkájának kisérésében

Workshop
23

223

Observing to support the parents

Márkus Lilla

¿Cómo apoya la
observación la relación del
niño y de su cuidador(a)?

Haizea Belza Observación sistemática
de la conducta de la
educadora Pikler dando de
desayunar: Implicaciones
para el aprendizaje
cultural
Systematische
Beobachtung des
Verhaltens des PiklerPädagogen beim
Frühstück: Implikationen
für das kulturelle Lernen
A pikleri gondozónő
viselkedésének
szisztematikus
megfigyelése a reggeli
kínálása közben: a
kulturális tanulásra
vonatkozó
következtetések

Dr. Borbély Sjoukje – Hogyan segíti Pikler Emmi szemlélete
és gyakorlata a sérült gyerekek nevelését
La aproximación de Emmi Pikler en el caso de niños con
necesidades especiales

DE - ESP - HU

EN – ESP – HU

How Emmi Pikler's approach and practice helps to educate
children with special needs?
Workshop
24

323

Documentary produced upon the 40.
anniversary of a Belgian nursery
inspired by Pikler

Martine Boden

Film documentaire réalisé à l'occasion du 40ème
anniversaire d'une crèche d'inspiration piklérienne en
Belgique

FR

